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_AJUNTAMENT DE L’ARGENTERA  
 
ANUNCI DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DE TINENT 
D’ALCALDE  
 
D’acord amb el que estableix l’article 21.1 de la Llei 7/1985 LBRL i 53.2 i 54 del DL  
2/2003 TRLMRLC i 46.1 i 52.4 del ROF, es fa pública la resolució d’alcaldia de 
designació de Tinent d’alcalde, després de les eleccions de 24 de maig de 2015,  
constituïda la Corporació i donat compte al Ple d’organització de data 19/06/2015, amb 
el següent tenor literal:  
 
“ RESOLUCIÓ NÚM. 64/2015. DESIGNACIÓ DEL TINENT D’ALCALDE 
 
1. ANTECEDENTS 
 
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 13 de juny 
de 2015 i en virtut de la potestat d’autoorganització, ha de designar el els tinents 
d’alcalde. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan 
necessari de l’ajuntament. 
 
2.2. El nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la junta de govern és 
competència de l'alcalde a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 46.1 i 52.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals.  
 
2.3. La composició de la junta de govern local, es troba regulada als articles 23.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 52 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
3. RESOLUCIÓ 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa 
abans esmentada, RESOLC: 
 
PRIMER. Nomenar tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament el regidor que tot seguit es 
relaciona: Sr. Antonio Crusat Forns, tinent/a d’alcalde. 
 
No obstant, i pels casos d’ absència, malaltia o vacances, i únicament per aquests, i 
quan no hi sigui l’alcalde, es nomena com a suplent del tinent d’alcalde al regidor 
Carles Valls Jordà.  
 
SEGON. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a 
terme. 
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TERCER. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de 
la seva signatura. 
 
QUART. Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats.” 
 
L’Argentera, 26 de juny de 2015  
 
L’Alcalde,  
 
 
 
Lluís M. Castellví Valls 

 

 


